
২১ শে নভেম্বর ‘৭১, মুক্তিযুভের একটি উভেখভ োগ্য ক্তিন 

এএসএম সোমছুল আভরক্তিন 

১৯৭১ সোল, বোাংলোভিে একটি রোজননক্তিক ক্রোক্তিকোল অক্তিক্রম কভরভে। ‘৪৮, ‘৫২, ‘৬২ এবাং ‘৬৯ এর বোঙ্গোক্তলর 

স্বোক্তিকোর আভদোলন িোভে িোভে সিলিোর ক্তিভক িোক্তবি হয়। বঙ্গবন্ধুর ৬িিো িোবী সমগ্র বোঙ্গোক্তলর কোভে ক্তনভজভির আত্মক্তনয়ন্ত্রভনর 

অক্তিকোর ক্তহসোভব ক্তবভবক্তিি হয়। শবগবোন হভি শুরু কভর রোজেভের শেোেো োত্রো। েোক্তকস্তোভনর সোমক্তরক সরকোর এক ব্যক্তি এক 

শেোট শমভন ক্তনভয় সোিোরণ ক্তনব বোিভনর িোক্তরখ শ োষণো কভর। েোক্তকস্তোভনর কোঠোভমোয় অনুক্তিি ‘৭০ এর সোিোরণ ক্তনব বোিভনর মধ্যক্তিভয় 

বঙ্গবন্ধুর শনতৃভে আওয়োমী লীগ একক সাংখ্যোগক্তরিিো েোয়। লোে কভর সাংক্তবিোন ও সরকোর গঠভনর অক্তিকোর। শুরু হয় েোক্তকস্তোন 

সোমক্তরক বোক্তহনীর ক্ষমিো হস্তোিভরর অসহভ োক্তগিো এবাং রোজননক্তিক ষড় ন্ত্র। সরকোর গঠভনর অক্তিকোভরর িোবী ক্তনভয় সোমভন আভস 

ক্তেেলস েোটি বর জুলক্তিকোর আলী ভুভটো। ঢোকোয় অক্তিভবেভনর িোক্তরখ ক্তনি বোক্তরি হভলও জনোব ভুভটোর অসহভ োক্তগিো শিভের 

রোজননক্তিক েক্তরক্তস্তক্তিভক শ োলোভট কভর শিোভল। বঙ্গবন্ধুর হোভি েোক্তকস্তোভনর রোষ্ট্রীয় ক্ষমিো অে বভণ বোিো হভয় িাঁড়োয় েোক্তকস্তোন 

শসনোবোক্তহনী এবাং িোভির সহভ োগী জুলক্তিকোর আলী ভুভটো। লোরকোনোয় ভুভটোর বোসস্থভল শেক্তসভেন্ট ইয়োক্তহয়ো খোন এবাং ভুভটোর 

শগোেন ববঠক শিভের রোজননক্তিক ষড় ভন্ত্রর শকন্দ্রক্তবন্দুভি উভঠ আভস। েোক্তকস্তোভনর রোষ্ট্রীয় ক্ষমিো েোলোবিভলর ক্তবভরোক্তিিোয় এই 

শেক্ষোেট “লোরকোনো ষড় ন্ত্র” নোভম অক্তেক্তহি।  

েোক্তকস্তোন সোমক্তরক বোক্তহনী, ক্তনব বোক্তিি জন েক্তিক্তনক্তিভির হোভি ক্ষমিো হস্তোিভরর অিরোয় ক্তবভবিনো কভর বঙ্গবন্ধু িোর 

রোজননক্তিক ক্তসেোি েক্তরবিবন কভরন। ১লো মোি ব শেক্তসভেভন্টর শবিোর েোষভণ সাংসি অক্তিভবেন বভের শ োষণোয় বঙ্গবন্ধুর েোভক পূব ব 

বোাংলোয় শুরু হয় অসহভ োগ আভদোলন। বঙ্গবন্ধুর ক্তনভি বভে েক্তরিোক্তলি হভি েোভক পূব ববোাংলোর সকল সরকোরী, আিোসরকোরী এবাং 

শবসরকোরী অক্তিস ও আিোলি সমূহ। বে হভয় েভড় েোয় সকল শ োগোভ োগ ব্যবস্থো। ক্তিভন ক্তিভন শবগবোন হভি েোভক আভদোলভনর 

গক্তিিোরো। পূব ববোাংলোর রোজননক্তিক িভলর মভধ্য জোমোয়োভি ইসলোমী আর মুসলীম লীগ েোড়ো েোয় সকল িল বঙ্গবন্ধুর এই অসহভ োগ 

আভদোলভন অাংেগ্রহণ কভরন। ঢোকোসহ শিভের সকল েহর-উেেহর ক্তমক্তেভলর নগরীভি েক্তরবক্তিবি হয়। আভদোলভনর অগ্রেোভগ 

আভস বঙ্গবন্ধুর অন্যিম সহভ োগী বোাংলোভিে েোত্রলীগ এবাং শিভের যুব সমোজ। শিেব্যোেী এই আভদোলন ক্তিভন ক্তিভন শবগবোন ও 

েক্তিেোলী হভয় ওভঠ। েক্তরবক্তিবি হভি েোভক আভদোলনরি জনভগোিীর মোনক্তসক মভনোেোব। বঙ্গবন্ধুর শনতৃভে¡ গভড় ওঠো এই 

রোজননক্তিক আভদোলন সমভয়র েভয়োজভন সেস্ত্র অধ্যোভয়র ক্তিভক িোক্তবি হভি শুরু কভর। ক্তনি বোক্তরি হয় স্বোিীন শিভের “জোিীয় 

সাংগীি, রোষ্ট্রীয় েিোকো এবাং শিভের নোম ও সীমোনো”। ২৩শে মোি ব “েোক্তকস্তোন ক্তিবভস” পূব ব েোক্তকস্তোভন শুধুমোত্র শসনোক্তনবোস ব্যিীি 

সকল িোলোন এবাং বোড়ীভি বোাংলোভিভের েিোকো উভতোক্তলি হয়। বঙ্গবন্ধুর এই আভদোলভনর সমে বভন েক্তিম েোক্তকস্তোভনর েোয় 

সকল শনতৃবৃদ ঢোকোয় িোর সোভে ক্তমক্তলি হভি েোভক। ক্তকন্তু জুলক্তিকোর আলী ভুভটোর অসহভ োক্তগিোয় আভলোিনোর িলোিল 

ইক্তিবোিক হয়ক্তন। 

৭ই মোি ব ‘৭১, বোাংলোভিভের রোজনীক্তিভি একটি নতুন অধ্যোয় সাংভ োক্তজি হয়। ঢোকোর শরসভকোস ব ময়িোভন লক্ষ লক্ষ 

মোনুভষর সমোগভম মোত্র ১৯ ক্তমক্তনভটর এক েোষভণ বঙ্গবন্ধু শিভের রোজননক্তিক আভদোলন, সেস্ত্র েক্তিভরোি, এবাং িোর েরবিী 

অধ্যোভয় করনীয় সমভে সকল ক্তবষভয় ক্তনভি বেনো েিোন কভরন। শিেব্যোেী শুরু হয় েক্তিভরোি যুভের েস্তুক্তি। েহর, গ্রোম ও মহেোয় 

সোমক্তরক েক্তেক্ষভণর ব্যবস্থোয় এক্তগভয় আভস অবসরেোপ্ি সোমক্তরক বোক্তহনী এবাং শবসোমক্তরক বোক্তহনীর সিস্যগণ। গ্রোম্য এলোকোয় 

অবক্তস্থি েোনোর বড়বোবু রোভির আঁিোভর সরকোরী রোইভিল ব্যবহোভরর মোধ্যভম স্থোনীয় যুবকভির েক্তেক্ষণ ক্তিভয়ভে। সোমক্তরক বোক্তহনীর 

বোঙ্গোলী কম বকিবোরো অভনভক শগোেভন উচ্চ েিস্থ কম বকিবোভির সোভে শ োগোভ োগ স্থোেভনর মধ্যক্তিভয় শিভের সোক্তব বক েক্তরক্তস্থক্তি 

মূল্যোয়ভনর শিষ্টো কভরভে। রোজননক্তিক ক্ষমিো হস্তোিভর েোক্তকস্তোন শসনোবোক্তহনীর নোনোক্তবি টোলবোহোনো এবাং ক্তবক্তেন্নমুখী কম বকোন্ড 

ক্তনভয় সকভলর মভধ্য সোবিোনিোর ক্তবষয়টি েোিোন্য শেভয়ক্তেল। ইস্ট েোক্তকস্তোন রোইভিলস ও পুক্তলভে কম বরি বোঙ্গোলী অক্তিসোরগণ 

শসনোবোক্তহনীর সোভে শ োগোভ োগ বৃক্তে কভর। েোক্তকস্তোন সোমক্তরক বোক্তহনীভি কম বরি েক্তিমো অক্তিসোরভির আিরভণ সকভলর মভধ্য 

েীক্তির ক্তবষয়টি েক্তরলক্তক্ষি হভি েোভক। সকল স্তভরর বোঙ্গোলী বসক্তনকভির মভধ্য স্থোনীয় ব্যক্তিবভগ বর সোভে শ োগোভ োগ এবাং িোভির 

শিেভেভমর ক্তবষভয় একোেভবোি বোঙ্গোলী অক্তিসোরভির মভধ্য আভলোিনোর ক্তবষয় হভয় িাঁড়োয়। 

এই সমভয় পূব ব েোক্তকস্তোভনর ক্তবক্তেন্ন শসনোক্তনবোভস অবস্থোনরি ইস্টভবঙ্গল শরক্তজভমভন্টর ইউক্তনটসমূভহর বোঙ্গোলী 

অক্তিসোরগভণর ক্তনরোেতোর কোরভণ এভক অভন্যর সোভে শ োগোভ োগ করো েোয় অসম্ভব ক্তেল। এর িভল িোরো ক্তনভজরোই িোভির ক্তসেোভি 

কো বক্রম গ্রহণ শুরু কভর। ইউক্তনভটর অবোঙ্গোলী অক্তিসোরভির শিোখ এক্তড়ভয় েোকোটোও ক্তেল অভনক কষ্টকর। েক্তিম েোক্তকস্তোন শেভক 

অবোঙ্গোলী বসন্য আনয়ভনর কোরভণ বোঙ্গোলী অক্তিসোর ও বসন্যভির মভধ্য সোমক্তগ্রক ক্তনরোেতোর ক্তবষয়টি বিনক্তদন আভলোিনোর মুখ্য 

ক্তবষয় হভয় িাঁড়োয়। অবোঙ্গোলী বসন্যভির আক্রমভনর ক্তবরুভে ক্তনভজভির ক্তনরোেতোয় সম্ভোব্য করণীয় ক্তবষভয় বোঙ্গোলী অক্তিসোরগণ 

শমোটোমুটিেোভব েস্তুক্তি গ্রহণ করভি শুরু কভর। উর্ধ্বিন কম বকিবোভির মুল েোবনো ক্তেল অনোকোক্তিি েক্তরক্তস্থক্তি শমোকোভবলোয় ইউক্তনভটর 

বসন্যিল এবাং িোভির েক্তরবোভরর ক্তনরোেতো। শিভের এই উতপ্ত রোজননক্তিক েক্তরক্তস্থক্তির অেক্তন সাংভকভির মভধ্য বঙ্গবন্ধুর ৭ই মোভি বর 

েোষণ সকভলর কোভে একটি ক্তিক ক্তনভিে বনো ক্তেল। রোজেভে লক্ষ লক্ষ জনিোর ক্তমক্তেভল সব বস্তভরর মোনুভষর একোেিো বোঙ্গোলী 



জোিীয়িোবোিী িোরনোয় নতুন একটি েক্তির জন্ম শিয়। শিোমোর আমোর ঠিকোনো, েদ্মো-শম নো- মুনো। ক্তেক্তন্ড নো ঢোকো, ঢোকো-ঢোকো। 

েোত্র-জনিোর এই শলোগোন জোক্তিরোষ্ট্র েোবনোর েেভক উন্মুি কভর। নতুন জোিীয়িোবোভির শিিনোর এই মোনক্তসকিোয় পূব ব বোাংলোয় 

কম বরি সোমক্তরক, আিো-সোমক্তরক ও পুক্তলে বোক্তহনীর বোঙ্গোলী সিস্যভির মোনক্তসক একোেিো ক্তিভন ক্তিভন েক্তরলক্তক্ষি হভি েোভক। 

এমক্তন এক েক্তরক্তস্থক্তির মভধ্য আক্রোি হয় সমগ্র বোঙ্গোলী জনভগোিী।    

২৬শে মোি ব ‘৭১। পূব ব বোাংলোর রোজননক্তিক আভদোলন এক রোষ্ট্রীয় হিযো ভের মধ্যক্তিভয় একটি নতুন শমোড় শনয়। মধ্যরোভি 

েোক্তকস্তোন সোমক্তরক বোক্তহনী অিক্তকবভি ঢোকো ক্তবে^ক্তবদ্যোলয়, রোজোরবোগ পুক্তলে লোইন এবাং ক্তেলখোনো ইক্তেআর সির িপ্তভর আক্রমণ 

িোলোয়। েোক্তকস্তোন শসনোবোক্তহনীর কমোভন্ডো ইউক্তনট শ রোও কভর িোনমক্তন্ডভি বঙ্গবন্ধুর বোড়ী। বদী হওয়োর পূব ব মুহূভিব বঙ্গবন্ধু শ োষণো 

কভরন বোাংলোভিভের স্বোিীনিো। বঙ্গবন্ধুর এই স্বোিীনিোর শ োষণো রোজোরবোগ পুক্তলে ওয়যোরভলস এর মোধ্যভম শিভের ক্তবক্তেন্ন েোনো 

এবাং পুক্তলে লোইভন শেক্তরি হয়। েোক্তকস্তোন সোমক্তরক বোক্তহনী একই সমভয় শিভের ক্তবক্তেন্ন শজলোয় পুক্তলে ও ইক্তেআর বোক্তহনীর 

ব্যোরোকসমূভহ আক্রমণ িোলোয়। শসনোবোক্তহনীর এই আক্রমভণর সাংবোভি শিভের ক্তবক্তেন্ন শসনোক্তনবোভস অবস্থোনরি ইস্ট শবঙ্গল 

শরক্তজভমভন্টর ৫টি ইউক্তনট ক্তবভরোহ কভর মুক্তিযুভে অাংেগ্রহণ কভর। ২৭শে মোি ব রোভি িটগ্রোম েহভর অবক্তস্থি ৮ম ইস্ট শবঙ্গল 

শরক্তজভমভন্টর সহ অক্তিনোয়ক শমজর ক্তজয়োউর রহমোন কোলুর োট শবিোর শকন্দ্র শেভক বঙ্গবন্ধুর স্বোিীনিো শ োষনোর বোণী েোঠ এবাং 

৮ম ইস্ট শবঙ্গল শরক্তজভমভন্টর ক্তবভরোভহর মোধ্যভম মুক্তিযুভে শ োগিোভনর সাংবোি েিোর কভরন। শবিোভর ৮ম ইস্ট শবঙ্গল শরক্তজভমভন্টর 

এই ক্তবভরোভহর শ োষণো বোাংলোভিভে অবস্থোনরি সোমক্তরক বোক্তহনী, ইক্তেআর, পুক্তলেসহ অন্যোন্য আিো সোমক্তরক বোক্তহনীর সিস্যভির 

মভধ্য শ োগোভ োগ স্থোেভনর সুভ োগ কভর শিয়। অন্যোন্য স্থোভন অবস্থোনরি সোমক্তরক-অসোমক্তরক বোক্তহনীর সিস্যরো এবাং যুব সমোজ 

এই শসনো ক্তবভরোভহর সাংবোি জোনভি েোভর এবাং ক্তনভজভির ক্তসেোি গ্রহণ কভর।   

১৯৭১ সোভলর মোি ব মোভস অসহভ োগ আভদোলভনর মধ্যক্তিভয় েোত্র সাংগ্রোম েক্তরষভির সমন্বভয় আওয়োমী লীভগর শনতৃভে 

েোত্র, যুব ও জনিোর ক্তমক্তলি েক্তিভি েহর, মহেো ও গ্রোভম “মুক্তি শিৌজ” গঠিি হয় এবাং িোরো েক্তেক্ষভণ অাংেগ্রহণ কভর। এই 

“মুক্তি শিৌজ” েরবক্তিবভি “মুক্তিবোক্তহনী” নোভম েক্তরক্তিি ক্তেল। মুক্তি সাংগ্রোম শেভক স্বোিীনিো িোই এই ‘মুক্তি’ েব্দ শেভকই  ‘মুক্তি 

বোক্তহনী’ নোভমর উৎেক্তত। পূব ব েোক্তকস্তোভন অবস্থোনরি বোঙ্গোলী সেস্ত্র বোক্তহনীর সিস্য, পূব ব েোক্তকস্তোন রোইভিল বোক্তহনীর সিস্য, প্যোরো 

ক্তমক্তলক্তেয়ো ও পুক্তলে বোক্তহনীর সিস্য এবাং শিভের যুব সমোভজর সমন্বভয় এই মুক্তি বোক্তহনী গভড় ওভঠ। ১০ই এক্তেল ‘৭১ স্বোিীন 

বোাংলোভিে সরকোর গঠভনর ের মুক্তিবোক্তহনীর সিস্যরো এই বোাংলোভিে সরকোভরর সোক্তব বক ক্তনয়ন্ত্রভন ক্তবজয় অজবন ে বি েক্তরিোক্তলি 

হয়।   

 

মুক্তিবোক্তহনী গঠন 

ক্তবভরোভহ অাংেগ্রহণকোরী ইস্ট শবঙ্গল শরক্তজভমভন্টর ইউক্তনটসমূহ েোেক্তমক অবস্থোয় েোক্তকস্তোন শসনোবোক্তহনীর আক্রমভনর 

ক্তেকোর হভয় েভড়। ক্তবক্তেন্ন স্থোভন গভড় ওভঠ েক্তিভরোি যুে। এই েক্তিভরোি যুভে ইস্ট শবঙ্গল শরক্তজভমভন্টর সোভে অন্যোন্য বোক্তহনীর 

সিস্য এবাং শিভের যুব সমোজ যুি হয়। েোক্তকস্তোন শসনোবোক্তহনী এবাং ক্তবমোন বোক্তহনীর সমক্তন্বি আক্রমভন একসময় এই েক্তিভরোি 

যুে শেভঙ্গ েভড় এবাং েোয় সকভলই ক্তনরোেি আশ্রয় এবাং েক্তি সঞ্চভয়র জন্য সীমোি অক্তিক্রম কভর েোরভি অবস্থোন গ্রহণ কভর। 

অক্তি দ্রুি সমভয় অক্তিসোরগণ অন্যোন্য ইউক্তনট সমূভহর সোভে শ োগোভ োগ স্থোেভনর শিষ্টো শুরু কভর। ০৪ এক্তেল ‘৭১ শিক্তলয়োেোড়োয় 

(ক্তসভলট) অবক্তস্থি ৪ ইস্ট শবঙ্গল শরক্তজভমভন্টর িিিভর ক্তবভরোভহ অাংেগ্রহণকোরী শসনো কম বকিবোভির একটি সমন্বয় ক্তমটিাং অনুক্তিি 

হয়। এই সেোয় শসনোবোক্তহনীর অক্তিনোয়কগণ বোাংলোভিেভক ৪টি শসক্টভর ক্তবেি কভর কভন বল (েরবক্তিবভি শজনোভরল) এম এ ক্তজ 

ওসমোক্তনর শনতৃভে যুভে অাংেগ্রহণ এবাং যুে সমন্বভয়র ক্তসেোি গ্রহণ কভর। ১০ এক্তেল বোাংলোভিে সরকোর গঠভনর ের ১১ এক্তেল 

মোননীয় েিোনমন্ত্রী িোজউক্তিন আহভমভির শবিোর েোষভণ এই শসক্টরসমূভহর েোভগর কেো উভেখ করো হভয়ভে। ১৭ এক্তেল ‘৭১ 

শমভহরপুভরর “মুক্তজব নগভর” েেে গ্রহভণর মধ্যক্তিভয় বোাংলোভিে সরকোর গঠিি হভল সরকোর কভন বল এমএক্তজ ওসমোনীভক 

মুক্তিবোক্তহনীর সব বোক্তিনোয়ক ক্তহভসভব ক্তনভয়োগ েিোন কভরন।  

১১-১৭ জুলোই ‘৭১ শসনো সিভর এক সমন্বয় ক্তমটিাংভয় বোাংলোভিেভক ১১ টি যুে শসক্টভর ক্তবেি কভর শসক্টর কমোন্ডোর 

ক্তনভয়োগ এবাং শসক্টভরর সীমোি ক্তনি বোক্তরি হয়। এই ববঠভক যুভের শকৌেলগি ক্তিক, ক্তবদ্যমোন সমস্যো এবাং েক্তিভরোভির েক্তবষ্যৎ েে 

ক্তবভবিনোয় শবে কভয়কটি গুরুেপূণ ব ক্তসেোি গৃহীি হয়। এই ক্তসেোিগুক্তলর মভধ্য শসক্টর ট্রুেস গঠন, ক্তিভগে শিোস ব গঠন, ক্তনয়ক্তমি অস্ত্র-

শরেন-ক্তিক্তকৎসো ও শবসোমক্তরক েেোসক্তনক সহভ োক্তগিো ক্তেল উভেখভ োগ্য। একই সোভে েোরিীয় সোমক্তরক বোক্তহনী এবাং সীমোি রক্ষী 

বোক্তহনী (ক্তবএসএি) এর সোভে যুে সহভ োক্তগিোর ক্তবষয়টি সমক্তন্বি হয়। মুক্তিবোক্তহনীর ক্তবক্তেন্নমুখী আক্রমভন েোক্তকস্তোন সোমক্তরক 

বোক্তহনীর শ োগোভ োগ ব্যোহিসহ শবেীরেোগ শসনো ইউক্তনভটর কো বক্রম েহভরর মভধ্য সীমোবে হভয় েভড়।    

 



চূড়োি ে বোভয় মুক্তিবোক্তহনী: 

২১শে নভেম্বর ‘৭১ বোাংলোভিভের মুক্তিযুে আভরো একটি নতুন শমোড় শনয়। চুড়োি যুভের েক্তরকল্পনোয় বোাংলোভিে ও েোরি 

সরকোভরর সোক্তব বক সম্মক্তিভি বোাংলোভিে "মুক্তিবোক্তহনী" এবাং েোরিীয় শসনোবোক্তহনীর  ইস্টোন ব কমোন্ড ”ক্তমত্রবোক্তহনী" এর সমন্বভয় 

একটি “শ ৌে বোক্তহনী” গঠিি হয়। শ ৌে বোক্তহনীর অক্তিনোয়ক শল: শজনোভরল জগক্তজৎ ক্তসাং অভরোরোর এক সোমক্তরক ক্তনভি বেনোয় সমগ্র 

বোাংলোভিেভক ৪টি যুে শসক্টভর ক্তবেি কভর উেয় শিভের যুেরি ইউক্তনটসমূহভক সমন্বয় করো হয়। বোাংলোভিে মুক্তিবোক্তহনীর সির 

িিির একইেোভব একটি ক্তনভি বেনো জোরী কভর। ২১ নভেম্বর ‘৭১ “শ ৌে বোক্তহনী” েেম  ভেোভরর শিৌগোেোয় অবস্থোনরি েোক্তকস্তোন 

শসনোবোক্তহনীর একটি েক্তিেোলী  াঁটিভি ক্তত্রমুখী আক্রমণ েক্তরিোলনো কভর। শিৌগোেোর সিল এই যুভে েোরিীয় সাঁভজোয়ো বোক্তহনীর 

অাংেগ্রহণ ক্তেল উভেখভ োগ্য। মুক্তিযুভের ইক্তিহোভস এই যুে “ব্যোভটল অি শিৌগোেো” বো “শিৌগোেোর যুে” নোভম অক্তেক্তহি হভয় আভে। 

৩ ক্তেভসম্বর ‘৭১ েোক্তকস্তোন ক্তবমোন বোক্তহনী েোরভির েক্তিম সীমোি অক্তিক্রম কভর ১১টি ক্তবমোন  াঁটিভি একসোভে আক্রমণ িোলোয়। 

েোরিীয় ক্তবমোন বোক্তহনীর েোল্টো আক্রমভণ েোক্তকস্তোন ক্তবমোন বোক্তহনী ে বদুস্ত হয়। শুরু হয় উেয় ফ্রভন্টর যুে। ৬ ক্তেভসম্বর ‘৭১ েোরি 

সরকোর বোাংলোভিেভক স্বীকৃক্তি েিোন কভর। এই সময় শেভক বোাংলোভিভের ৪টি যুে শসক্টভর শ ৌে বোক্তহনীর সমক্তন্বি আক্রমণ 

েক্তরিোক্তলি হভি েোভক। িী ব ৯ মোস যুভের ের ১৯৭১ সোভলর ১৬ ক্তেভসম্বর েোক্তকস্তোন শসনোবোক্তহনীর পূব বোঞ্চলীয় কমোভন্ডর অক্তিনোয়ক 

শলিভটন্যোন্ট শজনোভরল এএভক ক্তনয়োজী ঢোকোর শরসভকোস ব ময়িোভন শ ৌে বোক্তহনীর অক্তিনোয়ক শলিভটন্যোন্ট শজনোভরল জগক্তজৎ ক্তসাং 

অভরোরোর কোভে আত্মসমে বণ কভরন। আত্মসমে বভনর এই অনুিোভন বোাংলোভিভের েক্তিক্তনক্তিে কভরন মুক্তিবোক্তহনীর উেেিোন গ্রুে 

কযোভেন এ শক শখোদকোর। এই আত্মসমে বভনর মধ্যক্তিভয় বোাংলোভিে েত্রুমুি হয়। বোাংলোভিে সোমক্তরক বোক্তহনী েক্তি বের ২১শে 

নভেম্বরভক আড়ম্বভরর সোভে “আম বে শিোভস বস” ক্তিবস ক্তহসোভব েোলন কভর আসভে। 

# 

শলখকঃ মুক্তিযুে ক্তবষভয় গভবষক 

১৪.১১.২০২২           ক্তেআইক্তে 

ক্তিিোর 

 


